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๑. บทสรุปผู้บริหาร 

  แผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อัน
เนื่องมาจากการประเมินการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ของเงินทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ต่ํากว่าค่าเป้าหมายเทียบเท่าระดับ 
๓ ท้ังในด้านการเงินและด้านปฏิบัติการ อยู่ในเกณฑ์ “ปรับปรุง/พัฒนา” องค์กรจึงต้องจัดทําแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงาน ระยะเวลา ๓ ปี (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) เสนอคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนเป็นรายไตรมาส องค์กรจึงใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ตาม
หลัก Balance Score Card ท้ัง ๔ ด้าน คือด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการ
พัฒนาทุนหมุนเวียนของเงินทุนในปัจจุบัน เพ่ือกําหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทําให้รู้ตําแหน่ง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรในปัจจุบัน อยู่ท่ีตําแหน่งท่ีองค์กรต้องมีการปรับปรุงเร่งรัดการแก้ไขจุดอ่อนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและตอบสนองต่อโอกาสของเงินทุนท่ียังมีอยู่ โดยแผนฉบับนี้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ด้าน 
๗ ประเด็น เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เงินทุน
โดยเพ่ิมรายได้ และลดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือการทราบต้นทุนการผลิตท่ี
แท้จริง เพ่ือปรับปรุงราคาจําหน่ายท่ีเหมาะสม เกิดผลกําไรแก่เงินทุนจนสามารถดําเนินการ
ต่อไปอย่างยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการดําเนินงาน เช่น อัตราสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต เป็นต้น 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาตลอดทั้งกระบวนการผลิตวัคซีนให้ได้
รับรองมาตรฐานการผลิตท่ีดี GMP เป็นการเพิ่มความเชื่อม่ันของเกษตรกรต่อการใช้วัคซีน 
ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มข้ึน ภายใต้การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลความคุ้มค่า และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ คือการ
พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล  

๓. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือตอบสนองประโยชน์และเพ่ิมความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความต้องการอย่างแท้จริง โดยการวิเคราะห์ให้ละเอียด 
รอบด้านและตรงเป้าหมาย ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ คือ การบริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้า
บนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการบริหารบุคลากร ซ่ึง
เป็นต้นทุนท่ีสําคัญท่ีสุด ในการพัฒนาและดําเนินงานเงินทุน ดังนั้น จึงต้องมีระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ท้ังปริมาณและคุณภาพ โดยใช้
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความ 



ต้องการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการภายในเงินทุนท่ีถูกต้องและรวดเร็ว ประกอบด้วย ๓ 
ยุทธศาสตร์ คือพัฒนาทุนมนุษย์ วางแนวทางการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสําคัญสําหรับการบริหารงานทุกด้าน  

โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีกลยุทธ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน และมีมาตรการ แผนงานหรือ
โครงการเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์นั้น โดยแสดงเป็นมิติของ Balance Scored Card  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
๒. บทนํา 

 

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย คือกองทุนท่ีดําเนินการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือใช้จ่ายในการ
ผลิตวัคซีนเพ่ือจําหน่ายและใช้ควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ในประเทศ ภายใต้กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้แทนจาก
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหาร หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทุน 
ตลอดจนแนวทางในการติดตามและประเมินผล เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 

๒.๑ สภาพทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน 

๒.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน : โครงสร้างของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดังนี้ 

๑. กรมปศุสัตว์ : กําหนดนโยบายการควบคุมโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ 
๒. บอร์ดบริหารเงินทุนฯ : พิจารณาแผนงานนโยบาย, โครงการ, งบประมาณ ท่ีต้องใช้ในแต่ละปี  
๓. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ : มีหน้าท่ีผลิตวัคซีน เพ่ือป้องกันโรคระบาดสัตว์ มีหน่วยงานภายในดังนี้ 

กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ กลุ่มทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา กลุ่มสัตว์ทดลอง ส่วนบริหาร
จัดการชีวภัณฑ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายส่งเสริมการตลาด 

๔. กองคลัง : ดูแลด้านการบัญชี การเงิน จัดทํางบการเงิน อนุมัติการจ่ายเงิน 
๕. กรมบัญชีกลาง : ดูแลเงิน, อนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน 
๖. สคบ. : ลูกค้า(นําวัคซีนไปใช้ในพ้ืนท่ี), ผู้นํานโยบายการควบคุม ป้องกันโรค จากกรมปศุสัตว์ไปปฏิบัติ 
๗. ปศข. : รวบรวมความต้องการในพื้นท่ี (วัคซีนเพ่ือจําหน่าย), คลังสินค้า 
๘. ปศจ., ปศอ. : ตัวแทนจําหน่ายและหน่วยบริการ, นําวัคซีนไปจําหน่ายแก่เกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

การดําเนินงานเงินทุนฯ

กรมปศุสตัว์ 

สคบ. 

บอร์ดบริหารเงินทุนฯ 

สทช. กองคลัง 

กรมบัญชีกลาง 

ปศข. 

ปศจ. 

ปศอ. 
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๒.๑.๒ นโยบายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ด้านกฎหมาย : การดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จําหน่าย เก่ียวข้องและต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เป็นกฎหมายหลายฉบับ ดังต่อไปนี้ 
๑) พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑  

กําหนดความหมาย ทุนหมุนเวียน ว่า เป็นทุนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือกิจการซึ่งอนุญาตให้นําเงินรายรับ
สมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้ ซ่ึงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจําหน่ายของกรมปศุสัตว์ จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๓ ให้กรมปศุสัตว์นําเงินรายได้
จากการจําหน่ายวัคซีนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายการผลิตวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรโดยไม่ต้องนําเงินส่งกระทรวงการคลัง 

๒) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
มาตรา ๑๒  ห้ามผู้ใดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงยาแผนปัจจุบัน 

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
มาตรา ๑๓(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(1) การผลิตยาซ่ึงผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าท่ีป้องกันหรือบําบัดโรคสภากาชาด

ไทย และองค์การเภสัชกรรม 
(2) ผู้ได้รับการยกเว้นตาม(1) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(5)  การนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าท่ีป้องกันหรือ

บําบัดโรค สภากาชาดไทยและองค์การเภสัชกรรม 
๓)   กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๖ 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ซ่ึงได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ดําเนินการ แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

๔)   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวดท่ี ๑  บริเวณที่เก่ียวกับการผลิตยา  (ข้อ๑-๗) 
หมวดท่ี ๒  เครื่องมือและอุปกรณ์ (ข้อ๘-๙) 
หมวดท่ี ๓  การผลิตยา (ข้อ๑๐-๕๒) 
หมวดท่ี ๔  การผลิตยาปราศจากเชื้อ (ข้อ๕๓-๗๓) 
หมวดท่ี ๕  การผลิตยา (ข้อ๗๔-๗๗) 

๕)   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิตยาแผนปัจจุบันสําหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวดท่ี ๑  บุคลากร(ข้อ๔-๑๓) 
หมวดท่ี ๒  อาคาร สถานที่และอุปกรณ์(ข้อ๑๔-๓๒) 
หมวดท่ี ๓  อาคาร เลี้ยงสัตว์และการดูแล(ข้อ๓๓-๓๔) 
หมวดท่ี ๔  การผลิต(ข้อ๓๕-๔๑) 
หมวดท่ี ๕  ฉลาก(ข้อ๔๒-๔๖) 
หมวดท่ี ๖  บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ(ข้อ๔๗-๔๙) 
หมวดท่ี ๗  การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ(ข้อ๕๐-๕๖) 
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๖)   ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ริคเก็ตเซีย ไวรัส รา และ
ปรสิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส่วนท่ี ๑  บทท่ัวไป(ข้อ๑-๓) 
ส่วนท่ี ๒  การจัดแบ่งระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค(ข้อ๔-๕) 
ส่วนท่ี ๓  ความรับผิดชอบของผู้นําเข้า ผู้ขนส่งและผู้ส่งออก(ข้อ๖-๘) 
ส่วนท่ี ๔  การบรรจุ การรักษาคุณภาพและการติดฉลากภาชนะบรรจุ(ข้อ๙-๑๒) 
ส่วนท่ี ๕  การกําจัดของเสีย(ข้อ๑๓) 
ส่วนท่ี ๖  มาตรการความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน(ข้อ๑๔-๑๗) 

๗)  พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวัตถุอันตรายเป็น ๑๐ ประเภท คือ 
ประเภทที่ ๑  วัตถุระเบิดได้ 
ประเภทที่ ๒  วัตถุระไวไฟ 
ประเภทที่ ๓  วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
ประเภทที่ ๔  วัตถุมีพิษ 
ประเภทที่ ๕  วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค 
ประเภทที่ ๖  วัตถุกัมมันตรังสี 
ประเภทที่ ๗ วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
ประเภทที่ ๘  วัตถุกัดกร่อน 
ประเภทที่ ๙  วัตถุท่ีทําให้เกิดการระคายเคือง 
ประเภทที่ ๑๐ วัตถุอ่ืนๆ เช่น เคมีภัณฑ์ 

๘)   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet: MSDS) 

๙)   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ว่า
ด้วยฉลากปิดหีบห่อ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ประกอบด้วย 

(๑) สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงอันตราย 
(๒) ชื่อทางเคมีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
(๓) ปริมาณและส่วนประกอบ 
(๔) อันตรายและอาการเกิดพิษ 
(๕) คําเตือนวิธีเก็บ วิธีเคลื่อนย้าย วิธีกําจัด 
(๖) วิธีปฐมพยาบาล 

๑๐)    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง หมวด ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการฝึกซ้อมดับเพลิง 

๑๑)    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร การ
เตือนอันตรายในระบบควบคุมความปลอดภัย 

(๑)  ป้ายเตือน ป้ายแขวน 
(๒)  Lock In / Lock Out 

๑๒)   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ํา
ท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน 

๑๓)    ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
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๑๔)    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
๑๕)    พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (หมวด ๓ ข้อ ๒๐) 
๑๖)    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.

โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง หน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
๑๗)    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒๒ (พ.ศ.๒๕๒๘)ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง หน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
๑๘)    พ.ร.บ. ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๔ 
๑๙)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 

(สารเคมี) 
๒๐)    พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.๑.๓ สถานภาพปัจจุบันการผลิตวัคซีนของเงินทุนฯ ประกอบด้วย โรงงานผลิต จํานวน ๕ โรงงาน คือ  
 

๑) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร  
 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 
๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสําหรับสุกร ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

 
๒) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ 
 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 
๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โค – กระบือ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส  ๑๖,๗๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

 
๓) โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด  
 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 
๑. วัคซีนอหิวาต์สุกร ๖,๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
๒. วัคซีนกาฬโรคเป็ด ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

 
๔) โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 
๑. วัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อเป็น 100 โด๊ส - โด๊ส ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
๒. วัคซีนฝีดาษไก่ ๙,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
๓. วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ - โด๊ส ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
๔. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรนลาโซตา 

และหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ 
๘๙,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
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๕) โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 

๑. วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ๑,๔๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๑๒,๐๐๐,๐๐๐โด๊ส 

๒. วัคซีนบรูเซลโลซีส ๒๕,๐๐๐ โด๊ส ๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๓. วัคซีนแบลคเลก ๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๑,๒๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๔. วัคซีนแอนแทรกซ์ ๕,๐๐๐ โด๊ส ๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๕. วัคซีนอหิวาต์เป็ด – ไก่ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๖. แอนติเจน ๑๒,๐๐๐ ซีซี. ๑,๘๐๐,๐๐๐ ซีซี. 

 
๒.๑.๔ เงินทุนและงบประมาณ  

ในปัจจุบันการดําเนินงานการผลิตวัคซีนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ใช้งบประมาณจาก
เงินทุน ท่ีมีท่ีมา ๒ แหล่งด้วยกัน คือ 

๑. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ซ่ึงใช้ เป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง ให้แก่ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนนี้ ปีละประมาณ ๕๒ 
ล้านบาท 

๒. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย เป็นเงินงบประมาณที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงใช้
เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเงินทุนฯ และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ 
รวมทั้งใช้จ่ายสําหรับซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในหมวดงบดําเนินงาน โดย
ใช้จ่ายปีละประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท (ไม่รวมงบลงทุน) 

 
๒.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) 

  ในการจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหน่าย ระยะเวลา ๓ ปี ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของเงินทุนฯ ในมุมมองของ Balance Score Card ท่ีกระทรวงการคลังใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ได้แก่ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค 

- วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านต่างๆ ท้ัง ๔ ด้าน ในหลักการ BSC ท่ีมีความเชื่อมโยงกับองค์กรใน
รอบปีท่ีผ่านมาและคาดว่าจะมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆ ด้านท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใน
ระยะเวลา ๑ - ๕ ปีถัดไป ซ่ึงจะเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการดําเนินงานขององค์กร 
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เกณฑ์การประเมินผล โอกาส อุปสรรค 
ด้านการเงิน ๑. การควบคุมและป้องกันโรคระบาด

สัตว์ให้มีประสิทธิภาพจะต้องใช้
งบประมาณมาก เพ่ือผลิตวัคซีนดี มี
มาตรฐานและปริมาณเพียงพอ 

๑. การควบคมุและจํากัดราคาวัคซีน ทําให้รายได้
ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน 

๒. นโยบายเร่งรดัการเบิกจ่ายเงิน เสี่ยงต่อการ
ดําเนินการผิดระเบยีบพัสด ุ

ด้านปฏิบัติการ ๑. เทคโนโลยีการผลิตใช้เช้ือสายพันธ์ุ
พ้ืนเมือง ทําให้ความคุ้มโรคมี
ประสิทธิภาพตรงกับโรคท่ีระบาด 

๑. โรงงานและกระบวนการผลิตจะต้องมี
มาตรฐาน GMP ทําให้ต้องใช้งบประมาณและ
บุคลากรมากขึ้นในการลงทุนปรบัปรุงโรงงานและ
กระบวนการผลติ 

ด้านผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ๑. วัคซีนกรมปศุสตัว์ส่วนใหญม่ีราคา
ถูก สามารถแข่งขันในตลาดได ้

๑. มาตรการควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะ
ผ่านอาณาเขตของ สทช. มีผลกระทบกับชุมชน
ใกล้เคียง   

  ๒. การผลติวัคซีนสตัว์เป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูงทําให้ผู้
เข้ามาแข่งขันได้ยาก   ๒. เขตการค้าเสรี และ AEC อาจมีวัคซีนและ

สินค้าด้านปศุสัตว์จากต่างประเทศ เข้ามา
จําหน่ายในประเทศได้ง่ายข้ึน ทําให้การใช้วัคซีน
ของ สทช. อาจลดน้อยลง 

  

  ๓. กรมปศุสัตว์เป็นลูกค้าและเป็น
เครือข่ายกระจายสินค้า ทําให้ สทช. 
มีลูกค้ารายใหญ่ท่ีแน่นอน   

  ๓. มีคู่ค้า (supplier) น้อยราย ทําให้อํานาจการ
ต่อรองเรื่องราคาและคณุภาพวัตถุดิบต่ํา 

  

  ๔. ลูกค้าบางรายไม่เช่ือมั่นในคณุภาพวัคซีน ทําให้
มีการใช้วัคซีนในปริมาณน้อยลง 

  

  ๕. การกระจายวัคซีนสูต่ลาดยังไมท่ั่วถึง ทําให้
โอกาสทางการตลาดน้อยลง 

  
ด้านการพัฒนาทุน
หมุนเวียน 

๑. มีบอรด์บริหารเงินทุนหมุนเวยีน ท่ี
มีประสิทธิภาพ ทําให้การดําเนินงาน
ของ สทช. สะดวกและคล่องตัวมาก
ข้ึน 

๑. วัคซีนจากตา่งประเทศ ส่วนใหญ่ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า ทําให้ สทช.ขายวัคซีนได้
น้อยลง 
๒. การปรับข้ึนเงินเดือนในระบบราชการ ระดับ
ปริญญาตร ีข้ันต่ํา ๑๘,๐๐๐ บาท ทําให้ต้นทุนงบ
บุคลากรสูงขึ้น 

 

๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน 
- วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในด้านต่างๆ ท้ัง ๔ ด้าน ในหลักการ BSC ภายในองค์กรในรอบปีท่ีผ่านมาและ

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆ ด้านท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตในระยะเวลา ๑ - ๕ ปี
ถัดไป ซ่ึงจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งต่อการดําเนินงานขององค์กร 
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เกณฑ์การประเมินผล จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านการเงิน ๑. มีปรมิาณงบประมาณดําเนินงานที่

เพียงพอ 
๑. การบริหารจดัการต้นทุน ยังไมท่ราบต้นทุนสินค้าท่ี
แท้จริง 

๒. มีความคล่องตัวของการบรหิาร
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

๒. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน 
๓. มีงบลงทุนไม่เพียงพอ 

๔. แผนงบประมาณไม่สอดคล้องกบัความต้องการใช้จริง 

ด้านปฏิบัติการ ๑. กระบวนการทดสอบและผลการ
ทดสอบมีความน่าเช่ือถือ (อิง
มาตรฐานสากล) 

๑. ยังไมไ่ดร้ับรองมาตรฐาน GMP 

๒. ความทันสมัย ความเพียงพอและสมรรถนะของ
เทคโนโลยีการผลติ 

๒. มีกําลังการผลิตเหลืออยูม่ากใน
ภาพรวม 

๓. เครื่องจักรท่ีเก่าและชํารุดมีปรมิาณมาก อาจทําให้
กระบวนการผลติล่าช้าหรือเกิดความสูญเสยีข้ึนได ้

๔. ในกระบวนการทดสอบคณุภาพบางวิธียังขาดการ 
Validate หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุม 

๕. ห้องปฏิบัติการทดสอบยังไมไ่ดร้ับรอง ISO17025 

๖. การบริหารจดัการด้านสตัว์ทดลองยังไม่ได้มาตรฐาน 

๗. ระบบการบรหิารคณุภาพ (Total Quality 
Management) ยังไม่สมบูรณ ์

ด้านผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ๑. ขนาดบรรจผุลติภณัฑ์บางชนิด
ตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าราย
ย่อย 

๑. ภาพลักษณ์ของผลติภณัฑ์ในการรับรู้ของกลุม่ลูกค้าไม่
ค่อยด ี

๒. มีสาขาและเครือข่ายกระจาย
ครอบคลมุท่ัวประเทศ 

๒. ขาดความเพียงพอและน่าเช่ือถือของข้อมูลเชิงลึกของ
ลูกค้า เพ่ือนํามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงาน 

๓. สมรรถนะของการปฏิบัติการดา้นการกระจายสินค้ายัง
ไม่ได้มาตรฐานทัดเทียมกันตลอดทั้งกระบวนการ 

ด้านการพัฒนาทุน
หมุนเวียน 

๑. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์
และเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลขาดประสิทธิภาพ ไม่
ตอบสนองการดําเนินการด้านต่างๆ ภายในองค์กร 

๒. โครงสร้างขององค์กรไมส่อดคล้องกับการบริหารและ
การดําเนินงานในปัจจุบัน 

๓. การบริหารระบบสารสนเทศขาดประสิทธิภาพไม่
ตอบสนองการดําเนินการด้านต่างๆ ภายในองค์กร 

๔. ขาดเทคโนโลยีการวิจยัและพัฒนาชีวภัณฑ์ใหม่ๆ  ท่ี
ตรงกับความต้องการของเกษตรกร 
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๒.๓ การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดําเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุง/พัฒนา 

 ๒.๓.๑ ด้านนโยบาย 

  ขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีของ สทช. ท่ีดําเนินงานด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหน่าย เนื่องจากผลผลิตวัคซีนส่วนหนึ่ง สทช.ผลิตข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายของกรมปศุสัตว์ ท่ีจะนําไปใช้ในด้าน
การป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยมีสํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ (สคบ.) เป็นผู้นําวัคซีนไปใช้ ซ่ึงเป็นส่วน
ท่ีจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าวัคซีนอีกส่วนหนึ่ง ซ่ึง สทช.ผลิตและนําส่งให้ สํานักงานปศุสัตว์เขตและจังหวัด เพ่ือ
จําหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้ใช้วัคซีนอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ท้ังท่ีวัคซีนส่วนนี้เป็นแหล่งท่ีมา
ของรายได้หลักของเงินทุน ทําให้การบริหารการขายไม่คล่องตัว หน่วยงานที่รับวัคซีนไปจําหน่ายขาดแรงจูงใจ ทํา
ให้เกษตรกรผู้ใช้วัคซีนไม่มีความสะดวกในการจัดซ้ือจัดหา  

 ๒.๓.๒ ด้านการเงิน 

   เงินทุนประสบปัญหา ราคาจําหน่ายวัคซีนไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริง เพราะยังไม่มี
ระบบการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตหรือการจัดทําบัญชีต้นทุน จึงทําให้ราคาขายวัคซีนในปัจจุบันไม่สะท้อนต้นทุน
การผลิต เนื่องจากราคาวัตถุดิบต่างๆ มีการขึ้นราคามาอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาจําหน่ายวัคซีนยังเป็นราคาเดิมมา
หลายสิบปี จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของเงินทุน เสียโอกาสในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ทําให้ไม่
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งท่ีจะเข้ามาในอนาคต จาก AEC รวมทั้งขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนระยะ
ยาว และขาดการติดตามประเมินผลตอบแทนการลงทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 ๒.๓.๓ ด้านปฏิบัติการ 

  การผลิตวัคซีนสัตว์ของ สทช. ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตท่ีดี GMP ซ่ึงมีผลต่อความ
เชื่อม่ันของเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน ซ่ึงนอกจากจะมีผลกระทบต่อยอดขายแล้ว การท่ี สทช. ยังไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขและปรับปรุงตามท่ีบังคับไว้ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๖ อาจส่งผลให้วัคซีนของ 
สทช.ไม่สามารถจําหน่ายในท้องตลาด และเมื่อประเทศไทยเข้าร่วม AEC วัคซีนของ สทช.ก็อาจไม่สามารถแข่งขัน
กับวัคซีนจากประเทศอื่นๆ ได้ 

  ในกระบวนการผลิตของ สทช. มักจะเกิดการสูญเสีย ซ่ึงทําให้ต้นทุนการผลิตสูง กระทบต่อรายได้
ของเงินทุน ซ่ึงปัญหานี้อาจเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบท่ีอาจด้อยคุณภาพ หรือเป็นปัญหาในระหว่างการผลิตท่ีมี
เครื่องจักรท่ีใช้งานมานานมาก เกิดชํารุดหรือด้อยประสิทธิภาพลง เพราะขาดการเอาใจใส่ท่ีจะปฏิบัติตามหลักการ
บริหารเชิงคุณภาพ (Total Quality Management) และหลักการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Total Preventive 
Maintenance) 
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 ๒.๓.๔ ด้านการบริหารจัดการ 

  เงินทุนยังไม่มีระบบหรือวิธีการจัดหาข้อมูลความต้องการใช้วัคซีนท่ีแท้จริง เพ่ือจัดทําแผนการ
ผลิตวัคซีนได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน ซ่ึงมีผลกระทบให้ไม่สามารถพยากรณ์รายได้จากการขาย 
ประมาณค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม การริเริ่มวิจัยพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด และการเสียโอกาสในการลงทุนระยะยาว 

  เงินทุนยังไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงสร้างหลักของเงินทุน เพ่ือเป็นตัวจักร
สําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

  เงินทุนยังขาดการดําเนินงานและบริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะบุคคลด้านวิจัยไม่
เพียงพอ จําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน เพ่ือติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์อย่างเป็น
ระบบ มีความต่อเนื่อง และทิศทางการดําเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยหรือแผนแม่บทการวิจัยท่ี
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ลดอัตรา
การสูญเสีย มีการบูรณาการรวมท้ังติดตาม ประเมินผลตลอดระยะเวลาการวิจัย เร่งรัดให้มีการนําผลงานวิจัยมาใช้
ประโยชน์ 

  ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่มีความสําคัญมากในปัจจุบัน ท่ีจะนํามาใช้ในการพัฒนาเงินทุนให้มี
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีมีความสําคัญในกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด เป็นช่องทางที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องสมบูรณ์ โดยในปัจจุบัน สทช.ยังไม่สามารถนําระบบนี้มาใช้ได้ จึงต้องมี
การปรับปรุงให้ระบบสารสนเทศใช้ได้ครอบคลุมทุกกระบวนการ         
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๓. แนวทางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน ระยะเวลา ๓ ป ี

           (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) 

๓.๑ การกําหนดกลยุทธ์ (Formulate Strategies) 

  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) เพ่ือประเมินปัจจัยท้ังภายนอกและ
ภายในท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ด้วยหลักการของ Balance 
Score Card ท่ีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน นํามากําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงาน ได้ดังนี้ 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
เป็นเงินทุนท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน   

๓.๑.๒ พันธกิจ 
๑. ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สําหรับจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ 
๒. เสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรขององค์กร ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเข้าสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๓. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์ 
๔. วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ 

3.1.3 ค่านิยม V-SMART 
  V : Validity  ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้  
  S ; Standard  ผลิตชีวภัณฑ์ตามมาตรฐาน  
  M : Mastery  ทํางานอย่างมืออาชีพ 
  A : Agility  คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  R ; Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  
  T : Teamwork  มุ่งม่ันในการทํางานร่วมกัน 

  V-SMART หรือ We are smart หมายความว่า บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหน่ายทํางานร่วมกันในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ให้มีความคล่องตัว รับการเปลี่ยนแปลง มี
ความเท่ียงตรง ตรวจสอบได้ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  

๓.๑.๓ วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการและการดําเนินงานของเงินทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓.๑.๔ เป้าหมาย 
๑. ทราบต้นทุนท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน 
๓. พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP 
๔. บริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนข้อมูลพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 
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๕. การพัฒนาทุนมนุษย์ 
๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ 
๗. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสําคัญสําหรับการบริหารงานทุกด้าน 

๓.๒ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ระยะเวลา ๓ ปี 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เงินทุนโดยเพ่ิมรายได้ และลดค่าใช้จ่าย  

ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ทราบต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและปรับปรุงการบันทึกข้อมูลทางการเงินและรายงาน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตชีวภัณฑ์ท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการคํานวณหาต้นทุนชีวภัณฑ์ในอนาคต ซ่ึงจะ
ทําการนําข้อมูลและรายงานที่เก่ียวข้องทางการเงิน และรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ มาคํานวณต้นทุนชีวภัณฑ์ แล้วจึง
สามารถคํานวณหาต้นทุนต่อโด๊สของวัคซีนได้ท้ังหมด 

ตัวช้ีวัด 
๑. ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนท้ังค่าแรงงาน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย พร้อมนํามาคํานวณหา

ต้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
กลยุทธ์ 

๑. ทราบต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 

ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 
แผนงานที่ 1 โครงการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการหาต้นทุนวัคซีน 
แผนงานที่ 2 โครงการคํานวณหาต้นทุนทุกชนิด (เริ่มปี 2560) 

 

(2) ยุทธศาสตร์ด้านปฏิบัติการ 
  วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาตลอดทั้งกระบวนการผลิตวัคซีนให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตท่ีดี 
GMP เป็นการเพิ่มความเชื่อม่ันของเกษตรกรต่อการใช้วัคซีน รวมถึงการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต เพ่ือลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีน ภายใต้การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลความ
คุ้มค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP 
 เป้าประสงค์ : จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกําลัง
การผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP  
 ตัวช้ีวัด 

๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานและส่งมอบงานของที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างหรือดําเนินงานของที่
ปรึกษาในงวดที่ 5 เสร็จเรียบร้อย 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP 
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 ประกอบด้วย ๑ แผนงาน คือ 

แผนงานที่ ๑ : โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับก่อสร้างอาคารโครงการ
เพ่ิมกําลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน (ด้านการผลิต) 
 เป้าประสงค์ : เพื่อควบคุมการดําเนินการในกระบวนการผลิตวัคซีนทุกชนิดอย่างเข้มงวดและเป็นระบบ 
มีการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต เพ่ือนํามาใช้ลดการสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตวัคซีน 
 ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละความสูญเสียในการผลิตชีวภัณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 
กลยุทธ์ 

๑. ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ประกอบด้วยด้วย 1 แผนงาน คือ 
แผนงานที่ 1 โครงการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 

 (๓) ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนองประโยชน์และเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความ

ต้องการอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : บริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 

 เป้าประสงค์ : เพ่ือทราบความต้องการของตลาดวัคซีนในประเทศไทยและสามารถสร้างภาพลักษณ์ด้าน
การเป็นองค์กรท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนท่ีทันสมัย มีการวิจัยตลาดวัคซีนในด้านต่างๆครบถ้วน สําหรับสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดในอนาคต  
 ตัวช้ีวัด 

๑. ได้ข้อมูลด้านการตลาดวัคซีนของประเทศที่นํามาสรุปผลเพ่ือจัดทําโครงการวิจัยด้าน
การตลาดวัคซีนสําหรับสัตว์ในประเทศไทย จํานวน 1 โครงการ  

 

กลยุทธ์ 
1. ทําการวิจัยการตลาด  

ประกอบด้วย ๑ แผนงาน คือ 
แผนงานที่ 1 โครงการวิจัยตลาดวัคซีนสําหรับสัตว์ของประเทศไทย 

 

 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน 
  วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาการบริหารบุคลากร ซ่ึงเป็นต้นทุนท่ีสําคัญท่ีสุดให้มีประสิทธิภาพสูง 
ใช้การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสนองความต้องการของลูกค้า รวมท้ังพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการภายในเงินทุนท่ีถูกต้อง
และรวดเร็ว  ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : การพัฒนาทุนมนุษย์ 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีทําให้ได้โครงสร้างองค์กรมีประสิทธิภาพ 
มีอัตรากําลังเพียงพอ และมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากการพัฒนาทั่วท้ังองค์กร 
 ตัวช้ีวัด 

๑. ดําเนินการตามแผนงานได้ครบถ้วนทุกแผนงาน 100 % 
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กลยุทธ์ 

1. จัดทําแผนงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 
 
ประกอบด้วยด้วย 3 แผนงาน คือ 
แผนงานที่ 1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังเพื่อ

การวางแผนกําลังคนท่ีมีประสิทธิผล” 
แผนงานที่ 2 แผนการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน  
แผนงานที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานบุคคล ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ 
 วัตถุประสงค์ :  

๑. เพ่ือเพ่ิมระดับความสําเร็จในการดําเนินงานวิจัยด้านชีวภัณฑ์สัตว์ตามแผน 
๒. เพ่ือให้มีการวิจัยพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์และกระบวนการต่างๆที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องตามความ

ต้องการ  
ตัวช้ีวัด :  

๑. คู่มือการดําเนินงานวิจัย 1 ฉบับ 
๒. แผนแม่บทการวิจัย 1 ฉบับ 

กลยุทธ์ : 
1.  การพัฒนาระบบบริหารการวิจัย 

 ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ 
แผนงานที่ ๑ จัดทําคู่มือการดําเนินงานวิจัยและระบบติดตามประเมินผล 

การจัดทําคู่มือการวิจัยจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นกลไกสนับสนุน
การบริหารงานวิจัยของสํานักเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ การวิจัยอาจใช้
งบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืนนอกเหนือจากเงินทุนหมุนเวียน แต่จะใช้เกณฑ์เดียวกันในการดําเนินงานวิจัย 

การติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๓ เดือน จะทําให้เกิดการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลดําเนินการ โดยคณะกรรมการวิชาการของสํานัก เพ่ือผู้วิจัยได้รับคําปรึกษาใน
การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนดําเนินการ ได้ทันก่อนสิ้นสุดโครงการกรณีเกิดปัญหาระหว่างดําเนินงาน รวมถึงการ
ผลักดันให้มีการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 

แผนงานที่ 2 จัดทําแผนแม่บทการวิจัยของสํานัก 
เพ่ือกําหนดกรอบการดําเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของสํานัก

และได้ผลงานวิจัยท่ีช่วยพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์  ให้มีคุณภาพสูงข้ึน คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ใช้ รวมท้ังได้
ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ แผนแม่บท
การวิจัยจะต้องมีการทบทวนและประเมินผลเป็นประจํา โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
เพ่ือประเมินผลและทบทวนแผนงานวิจัยประจําปีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน  
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ท่ีมาของการจัดทําคู่มือและแผนแม่บทการวิจัย 
   

ตัวชี้วัดของการดําเนินการตามแผนงานวิจัยประจําปี 2557 มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดําเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุง/พัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหน่าย ประจําปีบัญชี ๒๕๕๗ 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ําหนัก 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน 
ถ่วง
น้ําหนัก 

สรุปการวิเคราะห์
และปัญหา 

แนวทาง
ปรับปรุงและ

พัฒนา 
(ร้อย
ละ) 

ต.ค.
๕๖-
ก.ย.
๕๗ 

คะแนน
ท่ีได้ 

๒ ผลการดําเนินงานด้านปฏิบัตกิาร 
๒.๒ ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนงานวิจัย
ประจําปีบัญชี ๒๕๕๗ 

ระดับ ๕  ๒ ๒.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ ดูท้ายตาราง ดูท้ายตาราง 

 
สรุปการวิเคราะห์และปัญหา  
 การดําเนินงานวิจัยส่วนใหญ่ (๘ ใน ๙ โครงการ) ล่าช้ากว่าแผนงานตามข้อเสนอโครงการ เนื่องจากปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิคทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ด้านบริหารจัดการ  : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่ระบุในข้อเสนอโครงการ 
เนื่องจากข้ันตอนการพิจารณาและขออนุมัติโครงการใช้เวลา จึงทําให้ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติและเวลาเริ่มโครงการ
กระชั้น รวมท้ังขาดการปรับแผนดําเนินงานให้สอดคล้องกัน การดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันตามแผนงาน
เพราะวัสดุและสารเคมีบางส่วนต้องจัดส่งจากต่างประเทศ รวมท้ังการจัดซ้ือสัตว์ทดลองและการใช้สัตว์ในท้องที่ซ่ึง
บางครั้งไม่สามารถจัดหาได้ตามเวลาท่ีต้องการ  
 

ด้านเทคนิคทางวิชาการ : โครงการวิจัยบางโครงการมีปัญหาด้านวิชาการ เช่น ผลการทดลองไม่เป็นไปตามท่ีคาด 
พบอุปสรรคด้านวิธีการทดลอง ทําให้ดําเนินงานต่อไม่ได้ตามแผน ต้องแก้ไขปัญหาที่พบโดยทดลองในส่วนงานย่อย
นั้นก่อนทําให้เกิดความล่าช้า 
 

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
 พัฒนาแนวทางการดาํเนินงานวิจัยตั้งแต่การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย และการบริหารงบประมาณ 
มีการติดตาม การรายงานผล วิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานเป็นระยะ และมีการปรับแผนงานวิจัยตาม
ความจําเป็น 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสําคัญสําหรับการบริหารงานทุกด้าน 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล มุ่งเน้นท่ีสามารถนําข้อมูลจากสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ัวท้ัง
องค์การ 
 ตัวช้ีวัด  ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบสารเทศตามแผนงาน/โครงการได้ครบถ้วน 100% 

กลยุทธ์ 
๑. จัดทําระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลงานทุกด้าน 
 

 ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ 
แผนงานที่ ๑ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บทะเบียนวัสดุคงคลัง 
แผนงานที่ 2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บทะเบียนวัคซีน 
แผนงานที่ 3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกระจายวัคซีน 
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3.3 แผนปฏบิตักิารประจําป ี2559 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 2559 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน 

 
๑ : ทราบต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริง
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

1. โครงการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลค่า 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือความพร้อมในการหาต้นทุน 

 วัคซีน 
 

2. ด้านปฏบัิติการ 2 : พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน
ตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเงินทุน (ด้านการผลิต) 

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํา
รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับก่อสร้างอาคาร
โครงการเพิ่มกําลังการผลิตวัคซีนโรคปากและ
เท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 
(Good Manrfacturing Practice) 
 

2. โครงการลดความสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตวัคซีนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 

3. ด้านผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ๔ : บริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบน
พื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 

1. โครงการวิจัยตลาดวัคซีนสําหรับสัตว์ของ
ประเทศไทย 
 

4. ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน ๕ : การพัฒนาทุนมนุษย์ 
 
 
 
 

1. แผนการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการ
วิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังเพื่อ
การวางแผนกําลังคนที่มีประสิทธิผล” 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับ
งานบุคคล ให้ความรู ้ ความเข้าใจ ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 
 

๖ : วางแนวทางการวิจัยและ
พัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ 

1. จัดทําคู่มือการดําเนินงานวิจัยและระบบ
ติดตามประเมินผล 
2. จัดทําแผนแม่บทการวิจัย 
 

๗ : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลสําคัญสําหรับการ
บริหารงานทุกด้าน 

1. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
วัสดุคงคลัง 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
เก็บทะเบียนวัคซีน 
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
กระจายวัคซีน 
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3.4 รายละเอยีดแผนงานโครงการและแผนปฏิบตักิารที่
ดําเนนิการในป ี2559 
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โครงการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการหาต้นทุนวัคซีน 
 
หลักการและเหตุผล 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีภารกิจการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือจําหน่ายตามแผนการป้องกันและบําบัด
โรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ปัจจุบันยังไม่มีการหาต้นทุนการผลิตของชีวภัณฑ์แต่ละชนิด เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนและไม่มีระบบคํานวณต้นทุนอย่างชัดเจน รวมถึงการบันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายรวมยังไม่ครบถ้วน ผลเสียจากการไม่ทราบต้นทุนการผลิต ทําให้การตั้งราคาจําหน่ายไม่เหมาะสม และ
การบริหารรายรับ-รายจ่าย ขาดข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 สํานักได้จ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นท่ีปรึกษาโครงการออกแบบระบบบัญชีต้นทุนและระบบบัญชี
การเงิน ตั้งแต่ปี 2555 กําหนดแล้วเสร็จวันท่ี 20 มกราคม 2556 แต่ปัจจุบันโครงการถูกยกเลิกไป 

 จึงได้ดําเนินโครงการการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการหาต้นทุนวัคซีน โดยการนํา
ข้อมูลแนวทางการคํานวณหาต้นทุนวัคซีนท่ีปรึกษาได้ส่งมอบงานในงวดที่ 3 มาวิเคราะห์ปรับปรุงการบันทึกข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการหาต้นทุนวัคซีนในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลการเงินและรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตชีวภัณฑ์
สําหรับใช้ในการคํานวณหาต้นทุนชีวภัณฑ์ในอนาคต 

เป้าหมาย 

 3.1 เพ่ือวิเคราะห์และแก้ไขรายงาน-บันทึกข้อมูลรายจ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.2 พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทํารายงานต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการคํานวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
 3.3 มีการรวบรวมข้อมูลรายจ่ายต่างๆ ตลอดกระบวนการผลิตท่ีจําเป็นต่อการคํานวณหาต้นทุน 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

 4.1 รวบรวมหลักเกณฑ์ และข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการคํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
 4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานหรือข้อมูลท่ีทําการบันทึกในปัจจุบัน เพ่ือแก้ไขรูปแบบหรือวิธีการ
บันทึกให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ตามข้อ 4.1 
 4.3 อบรมผู้เก่ียวข้องกับการจัดทํารายงานหรือบันทึกต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง ตามข้อ 4.2 
 4.4 ทําการบันทึกข้อมูลหรือรายงานตามรูปแบบใหม่ท่ีกําหนด 
 4.5 เก็บรวบรวมรายงานต่างๆ ท่ีบันทึกได้มาทดลองคํานวณหาต้นทุนชีวภัณฑ์ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 
ท่ี กิจกรรมการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้า 

หมาย 

ค่า
ใช้ 

จ่าย 

สถานะ ปีงบประมาณ 2558-2559 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1 สํานักฯออกคําสั่งแต่งตั้ง
กรรมการฯ 

ผอ.สทช.   แผน *            

ทําจริง             

2 กําหนดหลักเกณฑแ์ละ
รูปแบบการจดัทํา
รายงานท่ีเก่ียวข้อง
จําเป็นสําหรับการหา
ต้นทุน 

คณะ
กรรมการฯ 

  แผน  * *          

ทําจริง             

3 วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ
รายงานหรือข้อมลูท่ีทํา
การบันทึกในปัจจุบัน
เพ่ือแก้ไขรูปแบบหรือ
วิธีการบันทึกให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

คณะ
กรรมการฯ 

  แผน    * *        

ทําจริง             

4 ประชุม ช้ีแจง แนะนํา
การบันทึกข้อมูลหรือ
การจัดทํารายงานหรือ
บันทึกต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะ
กรรมการฯ 

  แผน      * *      

ทําจริง             

5 บันทึกข้อมูลหรือการ
จัดทํารายงานหรือบันทึก
ต่างๆตามรูปแบบท่ี
กําหนด 

ฝ่ายผลิต
ทดสอบและ
สนับสนุน 

  แผน       * * * * * * 

ทําจริง             

6 รวบรวมข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน
เป็นระบบ 

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

  แผน            * 

ทําจริง             

 
ระยะเวลาดําเนินงาน 
 12 เดือน (พ.ย.2558 - ต.ค.2559) 
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งบประมาณ 

- บาท 

ผู้รับผิดชอบ 

 คณะกรรมการฯ ท่ีได้รับแต่งตั้ง 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนท้ังค่าแรงงาน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายท่ีพร้อมใช้ในการคํานวณหาต้นทุน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 มีการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิต (ในรูปแบบบันทึกการผลิต) ท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนเป็น
ระบบ พร้อมนําไปใช้คํานวณหาต้นทุน 
 9.2 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้รับการอบรมแนะนําความรู้เรื่องบัญชีต้นทุน และการบันทึกข้อมูลค่าวัตถุดิบ
ตลอดกระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกําลังการผลิต 

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) 

๑. หลักการและเหตุผล 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) กรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่ท่ีอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจใน
การผลิตวัคซีนสัตว์ และสารทดสอบโรคเพ่ือใช้สนับสนุนแผนป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ 
โดยมีโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ทั้งหมด ๔ โรงงานซึ่งมีสภาพเก่า ทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมานาน ไม่น้อยกว่า 
๑๕ ปี  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา
แผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันสําหรับยาชีววัตถุตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หรือกฎหมาย GMP โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์จะต้องได้รับการรับรอง GMP จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว สทช. จําเป็นต้อง
ปรับปรุงหรือสร้างโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ใหม่ โดยจัดลําดับความสําคัญก่อน-หลัง ซ่ึงเห็นสมควรเริ่มดําเนินการใน
ส่วนของโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยก่อน ตามด้วยโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก และท่ีเหลืออีกสอง
โรงงาน สทช. จึงได้จัดทําโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดทําโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิค
สําหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกําลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practice) เนื่องจากโรงงานผลิตจะต้องได้รับการรับรองจาก อย. แบบแปลนรายละเอียดการ
ก่อสร้างโรงงานจะต้องได้รับการรับรองจาก อย. ก่อนการก่อสร้างด้วย 

ท้ังนี้โรงงานวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยมีกําลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปี่อยชนิด ๓ ไทป์ จํานวน 
๓๑ ล้านโด๊สต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการจํานวน ๔๖ ล้านโด๊สต่อปี (ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ปี ๒๕๕๒) 
และระบบการผลิตรวมท้ังอาคารการผลิตก็ยังไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผน
ปัจจุบันสําหรับยาชีววัตถุตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๙  

 ดังนั้น สทช. จึงจําเป็นต้องจ้างท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิค
สําหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกําลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 
(Good Manufacturing Practice) และออกแบบ  กําหนดรายละเอียดต่างๆ  เพ่ือให้ มีระบบป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอกและสิ่งแวดล้อม Containment level for Group 4 pathogen (Negative Air 
Pressure) ท่ีกําหนดโดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health 
ห รื อ  Office International des Epizooties, OIE) ใน  Manual of Diagnostic tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals รวมถึงป้องกันเชื้ออ่ืนๆ ปนเปื้อนเข้าสู่อาคารผลิต มีการกําหนดแรงดันอากาศ ระดับความ
สะอาดของห้อง (Clean Room Class) ทิศทางเข้า-ออก ของวัสดุ ของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังมีการจัดวางตําแหน่ง
อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือในการการผลิตท่ีถูกต้อง สะดวกเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP 
และกฎหมายประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกําลังการผลิตวัคซีนโรค
ปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP สําหรับใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้า
เปี่อยแห่งใหม่ พร้อมวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างท้ังหมด โดยบริษัทท่ีปรึกษาจะดําเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ จัดทํากรอบแนวคิด (Conceptual design) สําหรับโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด ๓ ไทป์ ท่ีมีกําลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านโด๊สต่อปี (ระยะเวลาการผลิตไม่
เกิน ๑๐ เดือนต่อปี) ท้ังนี้ส่วนของการผสมและบรรจุวัคซีนต้องสามารถรองรับการผสมวัคซีนชนิดน้ําและชนิด
น้ํามัน อย่างละไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านโด๊สต่อปี มีเครื่องบรรจุท่ีสามารถปรับขนาดการบรรจุวัคซีนได้ตั้งแต่ ๑๐ โด๊ส 
ถึง ๗๕ โด๊ส ต่อขวด (จํานวน ๒ ซีซีต่อโด๊ส) ส่วนข้อกําหนดทาง Biosafety Requirement ให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ GMP รวมทั้งกําหนดพ้ืนท่ีการทํางานให้สะดวก ปลอดภัยตาม พ.ร.บโรงงาน 
โดยแบบแปลนท่ีได้ต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 ๒ .๒ กําหนดรายละเอียด ออกแบบ เขียนแบบ ระดับความสะอาดของห้องต่างๆ รวมท้ังกําหนด
รายละเอียดของวัสดุในการก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในโครงการ ระบบสนับสนุนการผลิตและ
ระบบต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการทั้งหมด โดยแบบแปลน (detailed design) ต้องผ่านการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ๒.๓ ประมาณราคาและรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผัง การติดต้ัง
เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆ ท้ังหมด พร้อมสําเนาพิมพ์เขียว 
 ๒.๔ จัดทํารายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและ
เท้าเปี่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP   
 

๓. เป้าหมาย 
 ได้แบบแปลน (detailed design) รายละเอียสําหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกําลังการผลิตวัคซีนโรค
ปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ตามสัญญาจ้างโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายละเอียดทาง
เทคนิคสําหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกําลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 
(Good Manufacturing Practice) สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

๔. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๑. ท่ีปรึกษาดําเนินงานจัดทําแบบแปลนรายละเอียด (detailed design) สําหรับก่อสร้างอาคารโครงการ
เพ่ิมกําลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (เอกสารสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๕๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ ๓ ซ่ึงยังคงเหลืองวดรับงานที่ ๔ และ ๕ 
ตามลําดับ 
 ๒. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้แบบแปลนรายละเอียด (detailed design) และวงเงินประมาณการ
สําหรับการก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกําลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 
เพ่ือของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากกรมปศุสัตว์ 
 ๓. กรมปศุสัตว์พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณหรือสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน  
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 ๔. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ดําเนินการก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกําลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้า
เปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ตามท่ีได้รับงบประมาณ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรอง
โรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐานการผลิตท่ีดี, GMP (คาดว่าในขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี) 
  
๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซ่ึงท่ีปรึกษาต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา 
 
 

๖. งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการจ้างท่ีปรึกษาใช้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็น
จํานวนเงิน ๗,๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 

๗. ผู้รับผิดชอบ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการฯ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ และฝ่ายประกันคุณภาพ สํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ 
 

๘. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ 
 ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานและส่งมอบงานของที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างหรือแผนการ
ดําเนินงานของที่ปรึกษา 
 ๘.๒ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดจ้างการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
GMP จํานวน ๑ โรงงาน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ขอยกเลิกตัวชี้วัดนี้) 
 

ตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน 

หมายเหตุ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานและส่งมอบงานของที่ปรึกษาตาม
สัญญาจ้างหรือแผนการดําเนินงานของที่ปรึกษา 
๑. ท่ีปรึกษาจัดทําแผนการดําเนินงานและดําเนินงานตามแผนงานที่

กําหนดไว้ 
๒.   ท่ีปรึกษาส่งผลงานงวดที่ ๑ และ ๒ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
รับมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อย 
๓.   ท่ีปรึกษาส่งผลงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบ  
งานงวดที่ ๓ เรียบร้อย 
๔.   ท่ีปรึกษาส่งผลงานงวดที่ ๔ และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบ  
งานงวดที่ ๔ เรียบร้อย 
 
 

 
 
 
๑ 
 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕.   ท่ีปรึกษาส่งผลงานงวดที่ ๕ และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบ  
งานงวดที่  ๕  เรียบร้อย และสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เสนอขอ
งบประมาณในการก่อสร้างต่อกรมปศุสัตว์ 
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดจ้างการก่อสร้างโรงงานผลิต
วัค ซีนให้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์  GMP จํ านวน  ๑  โรงงาน  ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ขอยกเลิกตัวชี้วัดนี้) 

๕ 
 
 
 

จํานวน 
๑ 

โรงงาน 

 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ได้แบบแปลนกําหนดรายละเอียด ออกแบบ เขียนแบบ ระดับความสะอาดของห้องต่างๆ รวมท้ัง

กําหนดรายละเอียดของวัสดุในการก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในโครงการ ระบบสนับสนุนการผลิต
และระบบต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการทั้ งหมด โดยแบบแปลนต้องผ่านการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาสําหรับโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
ชนิด ๓ ไทป์ ท่ีมีกําลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านโด๊สต่อปี (ระยะเวลาการผลิตไม่เกิน ๑๐ เดือนต่อปี) ท้ังนี้ส่วน
ของการผสมและบรรจุวัคซีนต้องสามารถรองรับการผสมวัคซีนชนิดน้ําและชนิดน้ํามัน อย่างละไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ล้านโด๊สต่อปี มีเครื่องบรรจุท่ีสามารถปรับขนาดการบรรจุวัคซีนได้ตั้งแต่ ๑๐ โด๊ส ถึง ๗๕ โด๊ส ต่อขวด (จํานวน ๒ 
ซีซีต่อโด๊ส) ส่วนข้อกําหนดทาง Biosafety Requirement ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้องตาม
หลักเกณฑ ์GMP รวมทั้งกําหนดพ้ืนท่ีการทํางานให้สะดวก ปลอดภัยตาม พ.ร.บโรงงาน  
 ๙.๒ ได้ประมาณราคาและรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผัง การติดตั้ง
เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆ ท้ังหมด พร้อมสําเนาพิมพ์เขียว สําหรับขออนุมัติงบประมาณการก่อสร้าง
โรงงานผลิตวัคซีนในขั้นตอนต่อไป (เสนอผู้บริหารกรมปศุสัตว์พิจารณาดําเนินการต่อไป) 
 ๙.๓ ได้รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้า
เปี่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP   
 
๑๐. กรณีได้รับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน ข้ันตอนการดําเนินการในลําดับต่อไปเพื่อให้โรงงานได้รับ
การรับรอง GMP (คาดว่าจะใช้เวลาในการดําเนินงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี) 

๑๐.๑ ก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนซึ่งประกอบไปด้วยอาคารผลิต อาคารสนับสนุนการผลิต 
รวมทั้งระบบสนับสนุนท่ีจําเป็นต่างๆ 

๑๐.๓ จัดเตรียมความพร้อมและขอรับการรับรองโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐานการผลิตท่ีดี (GMP) จาก 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามคําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะของ อย. (ถ้ามี) เพ่ือให้ได้การรับรอง 
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โครงการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 
หลักการและเหตุผล 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีหน้าท่ีหลักในการผลิตวัคซีนเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผลิตวัคซีนเป็นค่าใช้จ่ายหลักของสํานัก ปัจจุบันรายได้และรายจ่ายในการดําเนินการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ในตัวชี้วัดของสํานัก จากการวิเคราะห์พบว่าการสูญเสียในกระบวนการผลิต
วัคซีนเป็นปัญหาสําคัญท่ีมีผลให้รายจ่ายเพ่ิมข้ึน การควบคุมการดําเนินงานในกระบวนการผลิตวัคซีนอย่างเข้มงวด
และเป็นระบบ การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตและนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์การป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนซ้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้และความ
เข้าใจในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องเป็นวิธีการสําคัญท่ีจะทําให้สามารถลดอัตราการสูญเสียในการผลิตลงได้  ซ่ึง
ในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิต
อย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สํานักได้ดําเนินการมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการสูญเสียในกระบวนการผลิต
เกิดข้ึน ซ่ึงทําให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก 

 ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงจําเป็นต้องดําเนินโครงการเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตวัคซีน 
โดยมุ่งเน้นไปที่การควบคุมการดําเนินงานในกระบวนการผลิตวัคซีนอย่างเข้มงวดและเป็นระบบ มีการวิเคราะห์คิด
หาวิธีแก้ไขและวางแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเพ่ือนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือควบคุมการดําเนินการในกระบวนการผลิตวัคซีนทุกชนิดอย่างเข้มงวดและเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ 
แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเพ่ือนํามาใช้ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีน 

เป้าหมายโครงการ 

 เพ่ือลดปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ 

วิธีการดําเนินการ 

 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการวิเคราะห์ปัญหาที่ทําให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
วัคซีนทุกชนิดท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
วัคซีนของฝ่ายต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
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 4.3 ผู้รับผิดชอบในการรายงานปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตวัคซีน พร้อมท้ังหาสาเหตุ กําหนดวิธีการแก้ไขและหาแนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา และจัดทําสรุปวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหานําเสนอคณะทํางาน และนําแนวทางดังกล่าวไป
ปฏิบัติ กรณีสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
 4.4 คณะกรรมการวิเคราะห์ รวบรวมสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตวัคซีนท้ังหมดที่มีผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่าย วิธีการแก้ไขและป้องกัน และอุปกรณ์ท่ีต้องจัดหาเพ่ิมเติม นําเสนอผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 4.5 คณะกรรมการติดตามประเมินผลความสูญเสียทีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตวัคซีนท่ีมีผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่าย ภายหลังได้รับการแก้ไขปัญหาและมีการป้องกันสาเหตุท่ีเกิดข้ึนแล้วความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจะต้องน้อยลง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีความสูญเสียในกระบวนการผลิตลดลง ทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลง 

แผนการดําเนินการ 

ที่ กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 

                       
2 คณะกรรมการประชุม

เพื่อกําหนด
ผู้รับผิดดชอบ 

 

                       

3 ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ 
ส รุป รายงานปั ญ ห า 
สาเหตุและวิธีป้องกัน
เสนอคณะกรรมการ 

 
 

                      

4 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
วิเคราะห์รวบรวมสรุป
ปั ญ ห า นํ า เ ส น อ
ผู้อํานวยการสํานักฯ 

     
 

                  

5 คณะกรรมการติดตาม
ผลการสูญเสียที่เกิดขึ้น
ภ า ย ห ลั งก า รแ ก้ ไข
ปั ญ ห า แ ล ะ มี ก า ร
ป้องกันสาเหตุแล้ว 

          
 

             

 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายแผนงาน/โครงการ 

- เพ่ือควบคุมการดําเนินการในกระบวนการผลิตวัคซีนเกิดความสูญเสียไม่เกินร้อยละ 10 
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โครงการวิจัยตลาดวัคซีนสําหรับสัตว์ของประเทศไทย    

--------------------------------------- 
 

1.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือดําเนินการด้านวิจัยด้านการตลาดชีวภัณฑ์สัตว์ ในประเทศ ท้ังในด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์  การวิจัย
ตลาดวัคซีนสัตว์ในเชิงสังคม การวิจัยการตลาดวัคซีนสัตว์เฉพาะด้าน รวมท้ังระดับความพึงพอใจของผู้ใช้วัคซีนท่ี
ผลิตข้ึนโดยกรมปศุสัตว์   โดยมีเป้าหมายการวิจัยเพ่ือให้สามารถดําเนินการด้านการตลาดต่อกลุ่มผู้ใช้ชีวภัณฑ์ท้ัง
ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต  

โครงการวิจัยนี้จะต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดวัคซีนภายในประเทศ  ความต้องการชนิด
วัคซีนเฉพาะกลุ่มชนิดปศุสัตว์  และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ท่ีแตกต่างกันไปตามสภาพการเลี้ยง ตามปริมาณ และ
วิธีการเลี้ยงต่างๆ ให้ครอบคลุม  และสามารถสร้างภาพลักษณ์ด้านการเป็นองค์กรท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนท่ี
ทันสมัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ในระดับสากลอีกด้วย    
 

2. เป้าหมาย 
 เพ่ือวิจัยตลาดวัคซีนของประเทศไทย ด้านปศุสัตว์  ในด้านต่างๆให้ครบถ้วน สําหรับสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ความต้องการให้มากท่ีสุดในอนาคต    
 

3.ข้ันตอน 
 3.1)  จัดตั้งคณะกรรมการวิจัยด้านการตลาด เพ่ือวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ 
4 P ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion  จากนั้นให้กําหนดกรอบการวิจัย  รวมท้ังสร้างแผนการตลาด
สําหรับการตอบสนองต่อการผลิตวัคซีนชนิดใหม่ในอนาคต    
 3.2)  จัดทําโครงการวิจัยตลาดด้านต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของกลุ่มผู้เลี้ยง ตามสภาพ
พ้ืนท่ี ต่างๆที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค  เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านการตลาดที่ครบถ้วนในทุกมิติ และสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้จริง  
 

4.ระยะเวลา 
 - ปีงบประมาณ  2559-2561  รวมระยะเวลา 3 ปี  
 
แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ท่ี กิจกรรมการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย สถานะ ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
1 สทช. ออกคําสั่งแต่งตั้ง

กรรมการฯ 
ผอ.สทช.  -  / - 

2 กําหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบของการวิจัย
วัคซีน 

คณะ
กรรมการฯ 

 -  / / 

3 ดําเนินการจ้าง
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
ด้านการวิจัยวัคซีน 

คณะ
กรรมการฯ 

 2,000,000  - / 

4 สรุปผลโครงการวิจัย ฝ่ายส่งเสริม
การตลาด 

 -  - / 
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5. งบประมาณค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน 
 - ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) จากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย  
ในปีงบประมาณ  2560-2561  
 
6. ผู้รับผิดชอบ 
 - ฝ่ายส่งเสริมการตลาด และ คณะกรรมการวิจัยด้านการตลาดวัคซีน  
 
7. ตัวช้ีวัด และเป้าหมายของแผนงาน โครงการ 
 - ได้ข้อมูลเก่ียวกับด้านตลาดวัคซีนนํามาสรุปผลเพ่ือจัดทําโครงการวิจัยด้านการตลาดวัคซีนสําหรับสัตว์ใน
ประเทศไทย และสามารถดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของตลาดและสามารถจําหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึนในอนาคต   

.................................................................................. 
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โครงการฝึกอบรม 

 หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังเพื่อการวางแผนกําลังคนที่มีประสิทธิผล”  
ประจําปี 2559 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนกําลังคน เป็นข้ันตอนสําคัญในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็น

ปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานประสบความสําเร็จ แต่ท้ังนี้จะต้องมีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถคาดการณ์กําลังคนที่หน่วยงานต้องการได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ท้ังในด้านจํานวน คุณภาพ และเวลาที่
ต้องการ 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอจัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้าง
และกรอบอัตรากําลังเพ่ือการวางแผนกําลังคนที่มีประสิทธิผล” ประจําปี 2559 ซ่ึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว จะช่วยเสนอแนะแนวทางในการวิเคราะห์กําลังคนในลักษณะต่างๆ ท่ีสามารถชี้แจงเหตุผลให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการการขอและการอนุมัติกําลังคน ยอมรับในการวิเคราะห์ได้       
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ เทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในการ
คํานวณกําลังคนที่เหมาะสม เพ่ือจะนําไปใช้วางแผนกําลังคน และการวิเคราะห์โครงสร้างกรอบอัตรากําลังได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
   
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ รวมจํานวน 40 คน 
 

๔. สถานที่จัดฝึกอบรม 
  ณ โรงแรมในต่างจังหวัด 
 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
  จํานวน ๔ วัน ๓ คืน  

 

๖. วิธีการฝึกอบรม 
  อภิปราย/บรรยาย//แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/การทํากิจกรรม/ซักถาม 
 

7. วิทยากร 
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 
 

8. รายละเอียดหลักสูตร 
  - ขอบเขตและความสําคัญของการวางแผนกําลังคน 

- แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกําลังคน 
  - ข้ันตอนและวิธีการในการวางแผนกําลังคน 
  - การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  - เทคนิคการวิเคราะห์สภาพกําลังคนปัจจุบัน (Work Force Analysis) 
 



37 
-2- 

 

       - เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการกําลังคน (Work Load Analysis) 
  - เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการคํานวณกําลังคน 
  - แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อัตรากําลัง 
  - การวิเคราะห์ช่องว่างกําลังคน (Gap Analysis) 
  - การกําหนดแผนและกิจกรรมในแผนกําลังคน 
  - การจัดทํา Model กรอบอัตรากําลังในรูปแบบต่างๆ 
  - การบริหารกําลังคนในองค์กรท่ีมีขีดจํากัดด้านกําลังคน 
  - ปัญหาที่เกิดข้ึน และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เก่ียวกับกําลังคนในปัจจุบันและอนาคต 
  - ปัจจัยสนับสนุนความสําเร็จ 

 

9. งบประมาณในการดําเนินงาน 
  ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนา่ย ประจําป ี๒๕๕9  
เป็นเงิน 392,950 บาท (สามแสนเก้าหม่ืนสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 
  ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑3. การประเมินผลการฝึกอบรม 
  - ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้แบบทดสอบ (pre-test และ post-test) 
  - ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการสัมมนา โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบประเมินผล
โครงการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
  - ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ผู้เข้าฝึกอบรม โดยประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติจริง 

 

๑4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคต่างๆ ในด้านการวิเคราะห์
โครงสร้างและวางแผนกรอบอัตราคน มาใช้ภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

15. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 
 

 ร้อยละความเข้าใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังเพ่ือการวางแผน
กําลังคนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 

....................................................................... 
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แผนการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
 

หลักการและเหตุผล 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงานบุคคล  เพราะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานช่วยให้การเลือกสรรบุคคล  และการวินิจฉัยเก่ียวกับนโยบายบุคคล  ดําเนินไปด้วยความมีเหตุผลและ
เชื่อถือได้  และช่วยในการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้มี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในตําแหน่งต่าง  ๆได้ตรงตามความต้องการ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนเป็นไปโดยยุติธรรม โปร่งใส มีข้อเปรียบเทียบ เป็นหลักฐานในการ
พิจารณา ทําให้ทราบถึงข้อบกพร่องด้วยความยุติธรรม 

๒. เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนของเครื่องมือ วิธีการและผู้ประเมิน 
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

๓. เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้ถูกต้องตามความจําเป็นและความต้องการใน
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีแต่ละสาขาวิชาชีพท่ีปฎิบัติงานในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

๔. เพ่ือประโยชน์ในการสับเปลี่ยน โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตน เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

๕. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ จูงใจให้เจ้าหน้าท่ีในสํานัก ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ เต็มกําลัง
ความรู้ความสามารถ  

เป้าหมาย 

 บุคลกรท่ีปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

งบประมาณ 

 งบประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์

ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

๑. ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒. รวบรวมสรุปแบบประเมินนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขนําเสนอ ผอ.สํานักฯ 
๔. ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงระบบการประเมินผลครั้งต่อไป 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 
 

 ร้อยละความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
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โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ  

ประจําปี ๒๕๕๙ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบุคคล จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้เก่ียวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบุคคล มีความรู้ ความชํานาญ
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการนําศักยภาพของแต่ละบุคคลมา
ใช้ไม่ว่าจะเป็นการนําเอาความรู้  ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีจําเป็นใน
การปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติ
ท่ีดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า 
ซ่ึงนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกําลังในการทํางาน         
ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรซึ่งจะทําให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนําไปใช้ในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีบุคลากรงานบุคคลต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง และนํามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบุคคลของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
 

งบประมาณ 
 จากงบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
1. หาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านงานบุคคล 
2. เสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติรายชื่อต่อ ผอ.สํานัก 
3. ส่งรายชื่อพร้อมค่าลงทะเบียนให้หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
4. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
๕. สรุปผลและรายงานผลการฝึกอบรมต่อ ผอ.สํานักและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

๑. บุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับการอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ในการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย ๑ คน 
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จัดทําคู่มือการดําเนินงานวิจัยและติดตามผล 

 

หลักการและเหตุผล 

 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์เป็นภารกิจหนึ่งของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปัจจุบันการดําเนินงาน
ยังขาดการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ จากการท่ีตัวชี้วัดของการดําเนินงานการตามแผน
งานวิจัยยัง มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์ การดําเนินงานวิจัยส่วนใหญ่ล่าช้ากว่าแผนงานตามข้อเสนอโครงการ ดังนั้น เพ่ือให้
เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีระบบ การจัดทําคู่มือดําเนินการวิจัยและระบบ
ติดตามผลถือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของผู้ดําเนินการวิจัยรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องในการกํากับติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้การทํางานวิจัยของเงินทุนหมุนเวียนเป็นไปตามเป้าหมายและเสร็จทันตามกําหนดเวลา และ
เม่ือมีความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานวิจัยจากเหตุผลทางการบริหารหรือทางวิชาการใดๆก็สามารถ
ปรับปรุงแผนงานได้ 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือเพ่ิมระดับความสําเร็จในการดําเนินงานวิจัยด้านชีวภัณฑ์สัตว์ตามแผน 

เป้าหมายโครงการ 

- ดําเนินงานวิจัยรายโครงการแล้วเสร็จตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- กลุ่มวิจัยฯ และคณะกรรมการวิชาการ 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

 1. กําหนดคณะทํางาน่จัดทําคู่มือ 
 2. จัดทําเค้าโครง (Out line) ของคู่มือ 
 3. ดําเนินการเขียนคู่มือโดยละเอียด 
           4. ดําเนินการเขียนคู่มือโดยละเอียด 
           5. เผยแพร่คู่มือ 
           6. ติดตาม ประเมินผลสําเร็จการวิจัยตามแผน และปรับปรุงแผนตามความจําเป็น 

 
 

ระยะเวลาดําเนินการ    ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- การดําเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายแผนงาน/โครงการ 

- มีคู่มือการดําเนินงานวิจัยและระบบติดตามประเมินผลของเงินทุนฯ 
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จัดทําแผนแม่บทการวิจัย 
 

หลักการและเหตุผล 

 การวิจัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือให้ได้
ผลงานวิจัยท่ีช่วยพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูงข้ึน คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ใช้ รวมทั้งได้
ผลงานวิจัยท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ จําเป็นต้องมีกรอบ
การวิจัยหรือจัดทําแผนแม่บทการวิจัย ซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีแผนแม่บทการวิจัย 3 ปี ระหว่าง 
2556 – 2559 จําเป็นต้องมีการทบทวน ประเมินผล เป็นประจํา และจัดทําใหม่เมื่อแผนครบกําหนด โดยจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย และนักวิชาการเพื่อประเมินผลและทบทวนแผนงานวิจัย
ประจําปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้มีการวิจัยพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์และกระบวนการต่างๆที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องตามความต้องการ 

เป้าหมายโครงการ 

- มีโครงการวิจัยเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่เก่ียวข้อง การปรับปรุงชีวภัณฑ์สัตว์ท่ีผลิตใน
ปัจจุบัน และการพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ ตอบสนองปัญหาและความต้องการใช้ โดย
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- กลุ่มวิจัยฯ และคณะกรรมการวิชาการ 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. จัดทําแผน เตรียมคณะทํางานและข้อมูล 
 2. ประชุมนักวิชาการเพื่อระดมความคิดในการกําหนดประเด็นวิจัย 
 3. ร่างแผนแม่บทงานวิจัย 
           4. ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ 
           5. เสนอผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือลงนามอนุมัติ 
           6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน 
 7. ฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย กระบวนการทําวิจัย การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 
 8. จัดทําโครงการตามแผนแม่บทการวิจัย 
  

ระยะเวลาดําเนินการ    ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
 
  

งบประมาณ       จํานวน 20,000 บาท (หลังจากทําแผนเสร็จ) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- การดําเนินงานวิจัยมีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับความต้องการของมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย มีการนํา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายแผนงาน/โครงการ 

- มีแผนแม่บทการวิจัย 
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ช่ือแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บทะเบียนวัคซีน 
 

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจําหน่าย  : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างความม่ังคงในการผลิตและการตลาด (e-BVB 
Security) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์
ความรู้ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-R&D andKnowledge&Innovation) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการชีวภัณฑ์สัตว์ 
(e-BVB Network) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านชีวภัณฑ์สัตว์ 
(e-BVB Human Resource) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Service) 
 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
3. เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลทะเบียนในอนาคต 

 
เป้าหมาย : 

1. ผลิตวัคซีนได้สอดคล้องกับความต้องการ 
2. มีระบบบริหารจัดการภายในของกรมปศุสัตว์ 

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน : 

1. รวบรวมข้อมูลทะเบียนวัคซีนแต่ละชนิด 
2. แยกประเภทของวัคซีนตามกลุ่มของสัตว์ 
3. บันทึกเป็นตารางข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสํานักงาน Microsoft Excel 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักในรูปแบบไฟล์ PDF 
5. พิมพ์เป็นเอกสารเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน : (ปี 2559-2561) 

กิจกรรม 2558 2559-2561 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลของวัคซีนท้ังหมด             

2.จัดแบ่งแยกประเภทวัคซีนตามกลุ่มชนิดของ
สัตว์ 

            

3.บันทึกข้อมูล โดยใช้ประโปรแกรมสํานักงาน             

4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล             

5.จัดทําโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บ
ทะเบียนวัคซีน 

            

6.นําข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ             

7.จัดทําคู่มือการใช้งาน และประชาสัมพันธ์การ
ใช้งานระบบฯ ใน สํานักฯ 

           

 

งบประมาณ : 

 - 

ผู้รับผิดชอบ : 

1. ฝ่ายส่งเสริมการตลาด สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
2. งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ตัวช้ีวัด : 

    สามารถแสดงทะเบียนวัคซีนคงเหลือได้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 
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ช่ือแผนงาน/โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บทะเบียนวัสดุคงคลัง 

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจําหน่าย  : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างความม่ังคงในการผลิตและการตลาด (e-BVB 
Security) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์
ความรู้ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-R&D andKnowledge&Innovation) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการชีวภัณฑ์สัตว์ 
(e-BVB Network) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านชีวภัณฑ์สัตว์ 
(e-BVB Human Resource) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Service) 

วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือวางแผนการจัดการวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการผลิต 
2. เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนวัสดุคงคลังให้สอดคล้องกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : 

1. ผลิตวัคซีนป้องกันโรคได้ตามความต้องการ 
2. ทําให้มีการนําระบบทะเบียนวัสดุคงคลังมาใช้งานในอนาคต 

ข้ันตอนการดําเนินงาน : 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนวัสดุคงคลัง 
2. แยกประเภทของวัสดุเป็นหมวดหมู่ 
3. บันทึกในตารางข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสํานักงาน Microsoft Excel 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบ pdf หรือ xls 
5. พิมพ์เป็นเอกสารเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บทะเบียนวัสดุ 
    คงคลัง 
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน : (ปี2559-2561) 

กิจกรรม 2558 2559-2561 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลของวัสดุคงคลังท้ังหมด             

2.แยกประเภทของวัสดุเป็นหมวดหมู่             

3.บันทึกข้อมูล โดยใช้ประโปรแกรมสํานักงาน             

4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล             

5.จัดทําโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บ
ทะเบียนวัสดุคงคลัง 

            

6.นําข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ             

7.จัดทําคู่มือการใช้งาน และประชาสัมพันธ์การ
ใช้งานระบบฯ ใน สํานักฯ 

           

 

งบประมาณ : 

 - 

ผู้รับผิดชอบ : 

1. ฝ่ายคลังวัสดุและครุภัณฑ์ ส่วนสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2. งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ตัวช้ีวัด : 

 สามารถแสดงทะเบียนวัสดุคงเหลือได้เป็นปัจจุบันทุกเดือน  
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ช่ือแผนงาน/โครงการ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกระจายวัคซีน 
 

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจําหน่าย  : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างความม่ังคงในการผลิตและการตลาด (e-BVB 
Security) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์
ความรู้ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-R&D andKnowledge&Innovation) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB 
Network) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB 
Human Resource) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Service) 
 

หลักการและเหตุผล: 
ระบบสารสนเทศสามารถนํามาช่วยสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยี

ชีว-ภัณฑ์สัตว์ นอกจากนี้ในบางกรณีระบบสารสนเทศมีบทบาทเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน ดังนั้นในการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ จะพิจารณาจากยุทธศาสตร์ท่ีจะสนับสนุนแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2557-
2561 ท่ีจะสนับสนุนภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย และสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการและนโยบายของกรมปศุสัตว์   

 

วัตถุประสงค์ : 
4. เพ่ือวางแผนการจัดส่งตรงความต้องการ 
5. เพ่ือบูรณาการเชื่อโยงฐานข้อมูลวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และสํานักงานปศุสัตว์เขตใน
อนาคต 

เป้าหมาย : 
1. เพ่ือให้ทราบถึงการกระจายในแต่ละพ้ืนท่ี 
2. มีระบบบริหารจัดการภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน : 
1. รวบรวมข้อมูลวัคซีนตามกลุ่มของสัตว์ 
2. แยกประเภทของวัคซีนตามกลุ่มของสัตว์ 
3. บันทึกเป็นตารางข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสํานักงาน Microsoft Excel 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบการจ่ายวัคซีน 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักฯ 
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน (ปี2559-2561) 

กิจกรรม 2559 2560-2561 
ตค 
 

พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.รวบรวมข้อมูลวัคซีนแต่ละชนิด             
2.แยกประเภทของวัคซีนท่ีจัดส่งแต่ละปศุสัตว์
เขต 

            

3.บันทึกเป็นตารางข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สํานักงาน  

            

4.วิเคราะห์เปรียบเทียบการจ่ายวัคซีน             
5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนํา
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักฯ 

            

6.จัดทําคู่มือการใช้งาน และประชาสัมพันธ์การ
ใช้งานระบบฯ ใน สํานักฯ 

            

 
งบประมาณ : 

- บาท (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายฯ) 
 

ผู้รับผิดชอบ : 
1. ฝ่ายส่งเสริมการตลาด สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
2. งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

ตัวช้ีวัด : 
 ข้อมูลการกระจายวัคซีน มีการจัดเก็บ เผยแพร่ และสรุปผลเป็นรายเดือนแล้วนําเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของสํานักฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


